
   
 

๑ 

 

การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
นางสาวอรพรรณ แซ่เอี้ยว๑ 

๑. บทน า 
 บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน           
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยท าการศึกษาต่อเนื่องจากกรณีศึกษาการค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน            
พ.ศ. ๒๕๖๐: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์๒  ราชอาณาจักรกัมพูชา๓ และบรูไนดารุซาลาม๔ ซึ่งผู้เขียนอยู่
ระหว่างด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Trafficking in 
Persons Report June 2017)๕ ที่จัดท าขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาเป็นส าคัญ โดยบทความนี้จะศึกษา
ปัญหาการค้ามนุษย์ใน สปป.ลาว๖ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูกจัดให้อยู่ใน Tier 2 
Watch list๗ ของการค้ามนุษย์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ทั้งนี้ ด้วยตระหนักดีว่าการค้ามนุษย์เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง และอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ประสบ
                                                           

  บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑ นักวิ เคราะห์และจัดท าข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒ อรพรรณ แซ่เอี้ยว, “การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์”,        

ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๑. 
๓ อรพรรณ แซ่เอี้ยว, “การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: ราชอาณาจักรกัมพูชา”,        

ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๑. 
๔ อรพรรณ แซ่เอี้ยว, “การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: บรูไนดารุสซาลาม”,            

ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๑. 
๕ Department of State USA, “Trafficking in Persons Report June 2017. ”, Accessed 1 

March 2018, https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf 
๖ Ibid, p.244. 
๗ Tier 2 watch list หมายถึง ประเทศที่รัฐบาลไม่ได้กระท าตามมาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมาย

คุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (the Trafficking Victims Protection Act: TVPA) อย่างเต็มที่ แต่ก็มีความพยายาม
อย่างส าคัญที่จะน าตนเองเข้าสู่มาตรฐานดังกล่าว และประกอบด้วยกรณี (๑) เหยื่อของการค้ามนุษย์ในรูปแบบใด ๆ 
มีจ านวนมากหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญมาก (๒) มีความล้มเหลวในการพิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามที่จะต่อสู้กับ
การค้ามนุษย์รูปแบบใด ๆ ในปีก่อนหน้า หรือ (๓) การพิจารณาก าหนดว่าประเทศมีความพยายามอย่างมีนัยส าคัญใน
การน าตนเองเข้าสู่การกระท าตามมาตรฐานขั้นต่ าบนพื้นฐานของพันธะสัญญาที่ประเทศได้ให้ไว้ว่าจะเป็นขั้นตอน
ต่อไปในอนาคตตลอดทั้งปีในปีหน้า  
 



   
 

๒ 

 

ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีหลายประเทศในอาเซียนเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และ
ประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศอย่างกว้างขวาง  และการศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ ตลอดจนการคุ้มครองเหยื่อการค้า
มนุษย์ และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศให้ถ่องแท้ 
จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของการค้ามนุษย์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแนวทางใน   
การแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น 

๒. สถานการณ์การค้ามนุษย์ใน สปป.ลาว     
 สถานการณ์การค้ามนุษย์ใน สปป.ลาว มีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า ๕ ปี          
ที่ผ่านมา สปป.ลาว เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์          
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์ทางเพศและบังคับใช้
แรงงานทั้งในเด็ก สตรี และผู้ชาย ซึ่งเหยื่อการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานเพ่ือแสวงหาโอกาส   
ที่ดีกว่าภายนอกประเทศของตน ที่ต้องประสบกับการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศและด้านแรงงานใน
ประเทศปลายทาง อันได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย จีน ไต้หวัน ประเทศไทย และญี่ปุ่น โดยพบว่ามี เหยื่อ
จ านวนมากที่ถูกบังคับใช้แรงงานด้านบริการ โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมภายในประเทศ 
และมีเหยื่อที่เป็นสตรี และเด็กผู้หญิงจ านวนมากที่ถูกส่งตัวไปเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในเชิง
พาณิชย์ในประเทศเพ่ือนบ้าน ในขณะที่เหยื่อที่เป็นเพศชายทั้งผู้ใหญ่และเด็กมักจะถูกบังคับใช้แรงงาน
ด้านการประมง การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเคยมีรายงานว่าพบ
เหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยในน่านน้ าของอินโดนีเซีย และ
พบว่ามีเหยื่อจ านวนมากที่อาจอยู่ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานจ านวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย ที่ถูกเนรเทศหรือ
ผลักดันออกจากประเทศไทยเป็นประจ าทุกปี โดยปราศจากการแจ้งเตือนเป็นทางการ และส่วนใหญ่
แล้วคนเหล่านี้มักเดินทางโดยเรือข้ามแม่น้ าโขง ท าให้บางครั้งเมื่อกลับไปถึง สปป.ลาว แล้ว พวกเขา
อาจถูกจับตัวไว้และถูกค้าซ้ าอีก  
 องค์การสหประชาชาติ (UN) รายงานว่ามีสตรีและเด็กผู้หญิงชาวลาวจ านวนหนึ่ง          
ที่ถูกขายเพ่ือไปเป็นเจ้าสาวและเพ่ือการค้ามนุษย์ทางเพศในประเทศจีน โดยพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นั้น การจดทะเบียนสมรสกับหญิงสาวชาวลาวนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศจีน และมีจ านวนเพ่ิม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ  นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่เจ้าหน้าที่แห่งท้องถิ่นบางรายจะรับสินบนหรือ
ค่าตอบแทนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการอพยพย้ายถิ่นฐานหรือการขนส่งหญิงสาวไปยังประเทศจีน 
ซึ่งสอดคล้องกับที่องค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์และสื่อมวลชนของ สปป.ลาว รายงานไว้ว่า ข้าราชการ
ระดับล่างบางรายอาจก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงสูงต่อการค้ามนุษย์ได้ โดยการรับสินบนหรือผลประโยชน์



   
 

๓ 

 

ตอบแทนเพื่อการอ านวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายและการอพยพย้ายถิ่นฐานของหญิงสาวชาวจีน 
ถึงแม้ว่า กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์  พ.ศ. ๒๕๕๙ (The Law on Anti-Trafficking in Persons, 
2016) โดยเฉพาะข้อ ๗๒๘ จะได้บัญญัติห้ามการกระท าดังกล่าวไว้แจ้งชัดก็ตาม และยังรายงานว่า 
สปป.ลาว เป็นประเทศทางผ่านส าหรับสตรีและเด็กหญิงชาวเวียดนามและชาวจีนที่ถูกส่งผ่านไปเพ่ือ
การค้ามนุษย์ทางเพศ และบังคับใช้แรงงานในประเทศเพ่ือนบ้าน ด้วย 
 นอกจากนี้ องค์การระหว่างประเทศยังรายงานว่ามีสตรีและเด็กชาวเวียดนาม ชาวจีน           
และชาวลาวบางรายถูกส่งไปเพ่ือการค้ามนุษย์ทางเพศในเมืองใหญ่หรือในพ้ืนที่ใกล้กับชายแดน บ่อน
คาสิโน หรือเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียและ
แรงงานต่างชาติ และพบว่ามีการเดินทางจากอังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกามาท่องเที่ยวเพ่ือมี
เพศสัมพันธ์กับเด็กใน สปป.ลาว อีกด้วย๙ 

๓. การฟ้องร้องด าเนินคดีค้ามนุษยใ์น สปป.ลาว     
ด้วยตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่ เกิดขึ้น รัฐบาลได้พยายามพิสูจน์ให้เห็นถึง       

ความพยายามอย่างมีนัยส าคัญที่จะบังคับใช้กฎหมายในระดับจังหวัด และการด าเนินการที่เข้มงวด
ส าหรับการค้นหาเหยื่อภายในประเทศ รวมทั้งริเริ่มการฟ้องร้องด าเนินคดีที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น แต่ยัง  
ไม่เพ่ิมมากขึ้นจากปีก่อน ๆ อย่างมีนัยส าคัญ  อย่างไรก็ดี เนื่องจาก สปป.ลาว มีพระราชบัญญัติ       
การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act) จึงท าให้ สปป.ลาว ยังคง
ได้รับผ่อนผันให้อยู่ใน Tier 2 watch list เป็นระยะเวลา ๔ ปี ติดต่อกัน จากที่เคยตกอยู่ใน Tier 3    
มาก่อน๑๐ 
 ภาพรวมของความพยายามในการใช้บังคับกฎหมายของรัฐบาล สปป.ลาว ยังคงอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งเห็นได้จากการใช้บังคับประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ (the Penal Law, 

                                                           
๘ Article 72 Prohibitions for Relevant Government Officials 
It is prohibited for government officials to undertake any following acts: 
1 . Receiving or demanding for bribery, abusing power or position to gain personal 

benefits; 
2. Disclosing information on the victims without permission; 
3. Ignoring, being bias or unfair, discriminating when performing duties; 
4. Inciting or creating conditions to facilitate any act of trafficking in persons; 
5. Undertaking any other act violating laws and regulations. 
๙ Department of State USA, Supra note 4, p.246.  
๑๐ Ibid, p.244.  



   
 

๔ 

 

2005) และกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่บัญญัติห้ามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ และ
ก าหนดอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ ๕ - ๑๐ ปี ปรับตั้งแต่ ๑๐ - ๑๐๐ ล้านกีบ รวมทั้งริบทรัพย์สิน และหาก
การกระท าดังกล่าวเข้าลักษณะฉกรรจ์ตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนดไว้ ผู้กระท าความผิดจะต้องรับ
โทษหนักขึ้น โดยก าหนดโทษไว้สูงถึงจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ ๑๐๐ – ๑,๐๐๐ ล้านกีบ๑๑       
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วอัตราโทษเหล่านี้ มีความรุนแรงเพียงพอและได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับอัตราโทษที่
ก าหนดไว้ส าหรับการกระท าความผิดอาญาร้ายแรงอย่างอ่ืน  นอกจากนี้ รัฐบาล สปป.ลาว ยังได้
ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลไทยด้านข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนของการด าเนินการสอบสวน การซักถาม
เหยื่อ และการติดตามผู้กระท าความผิด ทั้งยังมีการพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนอีกจ านวน 
๙ ครั้ง เพื่อประสานความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์นั้น ในขณะที่
จัดท ารายงานนี้ พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาล สปป.ลาว ได้ท าการสอบสวนบุคคลจ านวน ๓๗ ราย 
อยู่ระหว่างฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยอย่างน้อยจ านวน ๑๑ ราย และพิพากษาลงโทษผู้ค้ามนุษย์
ไปแล้วจ านวน ๗ ราย ซึ่งมีจ านวนลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ๑๒  แต่ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ได้จัดให้มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินคดีและการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้มีสัญชาติลาวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ         
การท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (child sex tourism) ไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

                                                           
๑๑ Article 134 of the Penal Law states that any person who has committed an act of 

human trafficking shall be punished by imprisonment from five to ten years with a fine from 
10.000.000 kip to 100.000.000 kip and shall be confiscated of assets as provided in Article 32 of 
present law. 

In case of recidivism, organizing in group, involving child victims, involving more than 
one victim, involving victims who are relatives of the criminals themselves, or are seriously injured, 
disabled, or mentally impaired, the criminals shall be punished by imprisonment from fifteen to 
twenty years with a fine from 100.000.000 kip to 500.000.000 kip and assets shall be confiscated as 
provided in Article 32 of present law or face death penalty. 

In case that the criminal act causes permanent disability, HIV/AIDS infection, or death, 
the criminal shall be sentenced to life imprisonment and fined from 500.000.000 kip to 
1.000.000.000 kip and assets shall be confiscated, or sentenced to death penalty as prescribed in 
Article 32 of the Law on Development and Protection of Women. 

๑๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน สปป.ลาว มีผู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดจี านวน ๓๑ ราย และถูกพิพากษาลงโทษ
จ านวน ๒๑ ราย ส่วนในป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ มผีู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีจ านวน ๔๑ ราย และถูกพิพากษาลงโทษจ านวน ๑๓ 
ราย  
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 อย่างไรก็ดี  กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (The Ministry of Public Security: 
MOPS) ได้พยายามประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs: 
MFA) ภาคประชาสังคม (กลุ่มที่ให้ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับสตรี) และองค์การระหว่างประเทศ 
เพ่ือร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับเขต รวมทั้งท าการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์  พ.ศ. ๒๕๕๙ แก่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐด้วย  นอกจากนี้            
ส านักเลขาธิการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะยังได้มอบหมายให้ส านักงานอัยการสูงสุด พัฒนาคู่มือ
การสอบสวนด้านการค้ามนุษย์ ด้วยการก าหนดประเภทของความผิดอย่างชัดเจน  แต่ทั้งนี้ ยังไม่แจ้ง
ชัดว่าการด าเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ใช้คู่มือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสอบสวนแล้วหรือไม่  
 อนึ่ง ส าหรับกรณีปัญหาที่มีรายงานไว้ว่าข้าราชการระดับล่างบางรายอาจก่อให้เกิดภาวะ
เสี่ยงสูงต่อการค้ามนุษย์ได้ โดยการรับสินบนตอบแทนการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและ
อพยพย้ายถิ่นฐานของหญิงสาวชาวจีนนั้น เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ รัฐบาล สปป.ลาว ไม่ได้รายงานถึง
การสอบสวน การฟ้องร้องด าเนินคดี หรือการพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์แต่อย่างใด 

๔. การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ใน สปป.ลาว     
 ความพยายามในการคุ้มครองเหยื่อของรัฐบาล สปป.ลาว นั้น ในภาพรวมยังไม่มีความ
พยายามที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ แม้รัฐบาลจะได้ให้การยอมรับความร่วมมือในการต่อต้าน     
การค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (the Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against 
Trafficking) ที่เป็นต้นแบบของบทบัญญัติซึ่งเอาจริงเอาจังในการกระบวนการค้นหาและการส่งต่อ
เหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอดจนเป็นต้นแบบในการสร้างกลไกแห่งชาติด้านการส่งต่อเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ สปป.ลาว ก็ตาม แต่รัฐบาลยังไม่ได้
ด าเนินการตามความร่วมมือดังกล่าวและไม่ได้พัฒนามาตรฐานด้านการค้นหาเหยื่อในกลุ่มเสี่ยงที่มีอยู่
เดิม ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีเครื่องมือที่เป็นระบบระเบียบเพียงพอส าหรับใช้ในการคัดกรองเหยื่อใน
กลุ่มผู้ถูกเนรเทศจากประเทศไทยที่มีเป็นจ านวนมาก หรือถูกเนรเทศจาก สปป.ลาว ไปยังเวียดนาม 
ประกอบกับรัฐบาลยังคงใช้วิธีการในการส่งต่อเหยื่อ ซ่ึงยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อันอาจ
เนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ( front-line officers) และ
ไม่ได้จัดให้มีการให้ความรู้แก่พนักงานกลุ่มดังกล่าว ทั้งไม่ได้จัดให้มีกองทุนส าหรับการให้บริการ
คุ้มครองเหยื่ออย่างเหมาะสมเพียงพอ เนื่ องจากรัฐบาลได้อุทิศทรัพยากรที่ส าคัญไปกับการร่าง
แผนปฏิบัติการ ด้วยเล็งเห็นว่าหากได้ด าเนินการร่างแผนดังกล่าวแล้วเสร็จจะแสดงเห็นถึงความ

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Trafficking/Dakar_Friedman.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Trafficking/Dakar_Friedman.pdf
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พยายามอย่างมีนัยส าคัญอันจะท าให้ สปป.ลาว ไปถึงมาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้า
มนุษย์ได้ จึงกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการปะปนรวมกันและยากแก่การคัดกรองระหว่างเหยื่อ
จากการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง ซึ่งในขณะที่จัดท ารายงานนี้ มีแนวโน้มสูงที่จะมีการปล่อยให้
เหยื่อบางรายเล็ดลอดออกไปได้โดยง่าย 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาล สปป.ลาว รายงานว่าสามารถคัดกรองเหยื่อชาวลาว
ภายในประเทศได้จ านวน ๘๕ ราย (เพ่ิมขึ้นจากจ านวน ๔๖ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘) และมีการรับมอบ
เหยื่อชาวลาวจ านวน ๙๙ ราย ที่ถูกส่งกลับมาจากประเทศไทย จีน และอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบไปด้วย
เหยื่อการค้ามนุษย์ทางเพศจ านวน ๘๔ ราย และเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจ านวน ๑๕ ราย 
(ลดลงจากจ านวนเหยื่อทั้งหมด ๑๔๓ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘)   
 ส าหรับเหยื่อชาวลาวภายนอกประเทศนั้น ส่วนใหญ่ถูกพบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล        
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งองค์การระหว่างประเทศรายงานว่าพบเหยื่อชาวลาวที่ถูกแสวงหาประโยชน์              
ในต่างประเทศมีจ านวนที่สูงขึ้น ในขณะที่องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ (NGOs) ต้องประสบกับความยากล าบาก            
ในการติดต่อสถานทูตและสถานกงสุลของ สปป.ลาว ในต่างแดนเพื่อรายงานถึงเหตุการณ์การค้ามนุษย์         
ที่ เกิดขึ้นและรัฐบาลไม่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการคุ้มครองเหยื่อ  ตลอดจน             
ขาดแรงจูงใจที่จะช่วยสนับสนุนให้เหยื่อเข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับภาครัฐในกระบวนการพิจารณา       
ตามกฎหมาย แต่รัฐบาลกลับพ่ึงพาประเทศเพ่ือนบ้านในการค้นหาและส่งต่อเหยื่อเป็นส่วนใหญ่                
อีกทั้งภาพรวมการให้ความคุ้มครองเหยื่อใน สปป.ลาว นั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักพิงชั่วคราว             
หรือการให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืน ๆ ทั้งการให้ค าแนะน าทางกฎหมาย บริการสาธารณสุข การศึกษา         
และการฝึกอาชีพ  ส่ วน ใหญ่ แล้ วจั ดขึ้ นและให้ เงินทุนสนับสนุน โดยองค์กรที่ มิ ใช่ภ าครัฐ                            
และองค์การระหว่างประเทศ  และด้วยการขาดซึ่งการให้ความสนับสนุนที่เหมาะสมเพียงพอในระยะ
ยาว เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดของ สปป.ลาว นี้ อาจท าให้เหยื่อเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการ
ต้องตกเป็นเหยื่อซ้ าอีก           

 อย่างไรก็ดี รัฐบาล สปป.ลาว ได้พยายามเดินหน้าโครงการศูนย์ส่งผ่านในกรุง
เวียงจันทน์ ด้วยการร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้เหยื่อที่เดินทางกลับจากประเทศ
ไทยสามารถพักอยู่ ณ ศูนย์ดังกล่าวได้ชั่วคราว (ประมาณ ๑ สัปดาห์) ก่อนที่จะถูกส่งกลับสู่สังคมของ
พวกเขา ซึ่งสมาคมแห่งสตรีกึ่งรัฐบาล (A quasi-governmental women’s union) ที่ปฏิบัติงานด้าน
สถานที่พักพิงระยะสั้นส าหรับเหยื่อการทารุณกรรม ก็ได้เสนอที่จะร่วมให้บริการส าหรับเหยื่อการค้า
มนุษย์ในเบื้องต้นด้วย ส่วนกระทรวงความม่ังคงสาธารณะ (MOPS) ได้เร่งท าการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้
บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการค้นหาและการให้ความช่วยเหลือเหยื่อใน ๑๘ จังหวัด และก าลังท าการ



   
 

๗ 

 

ประเมินผลการคัดกรองเหยื่อ ณ ที่พักพิงเหล่านี้ รวมทั้งการส่งต่อเหยื่อ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองใน
ต่างประเทศ  

๕. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ใน สปป.ลาว     
 รัฐบาล สปป.ลาว ได้พยายามป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมุ่งเน้นไปที่การ
สร้างความตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แก่สังคม ด้วยการส่งเสริมเกี่ยวกับเอกสารสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
วิทยุ และสื่อมวลชน เพ่ือเดินหน้ารณรงค์สร้างความตระหนักแก่ประชาชน และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความร้ายแรงของการค้ามนุษย์ต่อผู้น าในระดับจังหวัด และสมาชิกชุมชนใน
ระดับท้องถิ่นและกลุ่มภาคประชาสังคม เช่น การแจกจ่ายปฏิทินที่มีเนื้อหาเป็นการต่อต้านการค้า
มนุษย์ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงบริเวณชายแดน  ทั้งนี้ ภายใต้การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก      
ผู้บริจาคต่างชาติ  
 อย่างไรก็ดี ความล่าช้าในการอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓       
ของรัฐบาล สปป.ลาว กลายเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่กีดขวางความรู้และความเข้าใจภายในหน่วยงาน
ของรัฐบาลในการพยายามประสานความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ ถึงแม้ว่าจะมีรายงานว่า
รัฐบาลก าลังสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยการให้เงินทุนสนับสนุน  อย่างไรก็ตาม 
องค์กรภาคประชาสังคมได้รายงานว่ารัฐบาล สปป.ลาว ยังขาดความโปร่งใส ประกอบกับการวาง
แผนการด าเนินงานและทรัพยากรของ สปป.ลาว ที่มีอยู่อย่างไม่เหมาะสมเพียงพอนั้น กลายเป็นปัจจัย
ส าคัญที่คอยกีดขวางการประสานงานระหว่างรัฐบาล สปป.ลาว กับหุ้นส่วนในทางระหว่างประเทศ 
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจประวิงการท างานขององค์กรที่มิใช่ภาครัฐ ด้วยการก าหนดให้กิจกรรม
ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อน  
 อนึ่ ง ในมิติของความพยายามและความร่วมมือในการท างานระหว่างกระทรวง                 
(Inter-ministerial) เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นั้น รัฐบาล สปป.ลาว ต้องเพ่ิม       
ความพยายามในการร่วมมือระหว่างกระทรวงมากยิ่งขึ้น ส่วนความพยายามในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ภายนอกประเทศนั้น พบว่ารัฐบาลยังไม่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการทูตของตนด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และไม่มีการสร้างมาตรการใด ๆ เพ่ือลดอุปสงค์ของ
การบังคับใช้แรงงานและการกระท าทางเพศในเชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ประจักษ์ได้๑๓ 
 
 
 

                                                           
๑๓ Ibid, p.245. 



   
 

๘ 

 

๖. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาภาพรวมสถานการณ์การค้ามนุษย์พบว่า สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์     
ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคอาเซียน แต่ส่วนใหญ่ สปป.ลาว จะเป็นประเทศทางผ่านและประเทศ
ปลายทางของการค้ามนุษย์ และเหยื่อการค้ามนุษย์ส่วนมากเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปท างานนอก
ประเทศโดยรูปแบบการค้ามนุษย์ที่พบส่วนใหญ่เป็นการค้ามนุษย์ทางเพศและการบังคับใช้แรงงาน ทั้ง
สตรี เด็ก และผู้ชาย ซึ่งเด็กและสตรีส่วนมากจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ทางเพศและบังคับใช้แรงงาน
ภายในประเทศ และถูกส่งไปเพ่ือค้ามนุษย์ทางเพศและบังคับใช้แรงงานด้านการบริการและในโรงงาน
ในประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนเหยื่อที่เป็นเพศชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่มักถูกส่งไปเพ่ือบังคับใช้แรงงานในการ
ประมง การก่อสร้างและอุตสาหกรรมในประเทศเพ่ือนบ้าน  
 ในมิติของการใช้บังคับกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์นั้น กฎหมายของ สปป.ลาว         
ได้บัญญัติห้ามการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบและก าหนดอัตราโทษที่ค่อนข้างรุนแรง ทั้งโทษจ าคุก ปรับ 
และริบทรัพย์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านได้มีการสอบสวน ฟ้องร้องด าเนินคดี และพิพากษาลงโทษผู้ค้า
มนุษย์โดยอาศัยกฎหมายดังกล่าวไปแล้วเป็นจ านวนมากพอสมควร ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นได้ว่า
รัฐบาล สปป.ลาว พยายามบังคับใช้กฎหมายเพ่ือฟ้องร้องด าเนินคดีแก่ผู้ค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง  แต่
อย่างไรก็ดี ยังพบว่าในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการบางรายที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ เช่น โดยการรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนในการที่
จะให้ความช่วยเหลือหรือช่วยอ านวยความสะดวกในการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์นั้น กลับไม่พบ
ข้อมูลว่าได้มีการด าเนินการตามกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการเหล่านั้นแล้วหรือไม่และอย่างไร  
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดมาตรฐานหรือหลักการในการค้นหาหรือคัดกรองเหยื่ออย่างเป็น
ระบบระเบียบแบบแผน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการคัดกรองเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อไปยังการใช้บังคับกฎหมายเพ่ือการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ และไม่สามารถให้
ความคุ้มครองเหยื่อได้  ซึ่งในเรื่องของความพยายามในการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอดจนการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นั้น รัฐบาล สปป.ลาว ยังพยายามไม่มากพอ เนื่องจากยังขาด
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภายนอกประเทศ  ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีของการ
ด าเนินกิจกรรมหรือมาตรการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รัฐบาล สปป.ลาว ยังคงต้องพ่ึงพาประเทศเพ่ือนบ้าน 
องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ และองค์การระหว่างประเทศมากกว่าการพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งยังคงต้องอาศัยเงิน
สนับสนุนจากผู้บริจาคต่างชาติ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาล    
สปป.ลาว ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดี ความพยายามที่มีเหล่านี้ยังไม่เพ่ิมมากขึ้นจากปีก่อน ๆ 
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการขาดแคลนซึ่งทรัพยากรที่จะน ามาใช้ในการสนับสนุนมาตรการ



   
 

๙ 

 

ต่าง ๆ ในระยะยาวอันอาจเนื่องมาจากการต้องจ ากัดทรัพยากรของประเทศไว้เพ่ือกิจกรรมส าคัญ      
ท าให้ทรัพยากรที่เหลือมีไม่เพียงพอสนับสนุนการด าเนินงานในประเด็นการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างเต็มที่ และแม้จะมีกฎหมายที่สามารถน าไปใช้บังคับเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ได้ แต่ รัฐบาล      
สปป.ลาว ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (the TVPA)     
เพ่ือการขจัดการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่  จึงท าให้ สปป.ลาว ยังคงถูกจัดให้อยู่ใน Tier 2 watch list       
ซึ่งเป็นรายการที่ต้องเฝ้าระวังการค้ามนุษย์เหมือนปีก่อน ๆ ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ       
เป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง ซึ่งนับเป็นอาชญากรรมร้ายแรงรูปแบบหนึ่ง ที่มีความหลากหลายด้านรูปแบบ
ของการกระท าและมีระดับความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างมาก และด้วยเหตุที่  สปป.ลาว และประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศ
อ่ืน ๆ ต่างมีพรมแดนที่เชื่อมโยงถึงกันได้ง่าย ท าให้ต่างก็เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และ
ประเทศปลายทางการค้ามนุษย์ในอาเซียน การที่ สปป.ลาว จะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ย่อมส่งผลต่อความสามารถในการพัฒนาประเทศของประเทศสมาชิก
อาเซียนประเทศอ่ืน ๆ ด้วย และท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในที่สุด   

ดังนั้น รัฐบาล สปป.ลาว จึงควรเพ่ิมความพยายามต่อการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ด้วยการเพ่ิมบริการความคุ้มครองเหยื่อทุกเพศทุกวัยเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
เหยื่อเข้าร่วม หรือให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสอบสวนและการฟ้องร้องด าเนินคดี และรัฐบาลควร
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการด าเนินขั้นตอนในการค้นหาและคัด
กรองเหยื่อที่มีระบบระเบียบแบบแผน เพ่ือไม่ให้เหยื่อการค้ามนุษย์เล็ดลอดเข้ามาหรือออกไป          
จากประเทศได้โดยง่าย ส่วนในเรื่องของความพยายามในขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ภายนอกประเทศนั้น 
รัฐบาลควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการทูตของตนด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และพยายาม
สร้างมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสงค์ของการบังคับใช้แรงงานและการกระท าทางเพศในเชิงพาณิชย์ให้
เป็นที่ประจักษ์ได้ ตลอดจนควรพยายามอย่างแข็งขันในการใช้บังคับกฎหมายเพ่ือห้ามการกระท าที่เป็น
การช่วยอ านวยความสะดวกในการค้ามนุษย์และพยายามใช้บังคับกฎหมายที่มีอยู่ฟ้องร้องด าเนินคดีแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการที่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ขั้นรุนแรง   
และควรจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า สปป.ลาว เอาจริงเอาจังกับ
การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ  
 


